
 

 

CURRICULUM VITAE 

Nada Šikić; Zagreb 

------------- 
Rođena:  27.03.1955. u Slavonskom Brodu 

Obrazovanje: Osnovno i srednje obrazovanje stekla sam u Slavonskom Brodu, Medicinski 
fakultet završila sam na Sveučilištu u Zagrebu te specijalizaciju s područja 
Neurologija, Medicinski  fakultet  Sveučilišta u Zagrebu.              

Poslijediplomski studij s područja Onkologija,  Medicinski fakultet  Sveučilišta 
u Zagrebu.                                                                         

Poslijediplomsko usavršavanje s područja epileptologije i poremećaja 
spavanja te primjenu evociranih potencijala u neurologiji , Centar za 
poremećaje spavanja, Zagreb.            

 Psihoterapijske edukacijske grupe (transakcijsku analizu, psihosomatsku 
psihoterapiju i Gestalt terapiju).                              

Po stručnoj obuci osposobila sam se za obavljanja poslova sudskog vještaka 
medicinske struke.  

Akademske titule: Doktor znanosti,  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  područje 

biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 

znanosti/neurologija.                                           

 Magistar znanosti, Medicinski fakultet  Sveučilišta u Zagrebu po završenom 

poslijediplomskom studiju s područja Onkologija. 

Znanstveno zvanje: Sudjelovala sam u 7 znanstveno-istraživačkih projekata financiranih od 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH. Imenovana sam znanstvenim 

suradnikom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u znanstvenom 

području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti. 

Nastavno zvanje: Docent sam Sveučilišta u Zagrebu i profesor Veleučilišta u Zagrebu, kao 

naslovno zvanje u području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske 

znanosti, predmet Neurologija.                                                                                 

Mentor sam više  studentskih diplomskih radova. 

Stručno zvanje: Primarijus 

Publikacije:                     Objavila sam preko 40 znanstvenih i stručnih radova te 7 javnih predavanja 

(detaljno opisano u prilogu o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti). 

Znanje jezika: Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu. 



Vještine: U potpunosti koristim  MS Office.                                            

 Analitična i sistematična (kroz dugogodišnje bavljenje znanstvenim i stručnim 

radom, rukovođenjem i organizacijom službe,  pohađanjem psihoanalitičkih 

edukacijskih treninga uz kontinuirano bavljenje sportom) naučila sam se 

upornosti i strpljenju kao osnovnom temelju uspjeha.  

Radno iskustvo: U direktnom kliničkom radu u zdravstvu stekla sam 25 godina radnog iskustva 

(u svojstvu djelatnika i rukovoditelja),                                                                                          

8 godina radnog iskustva sudskog vještaka za potrebe Županijskog suda u 

Zagrebu,                                                              

10 godina rada u nastavnom zvanju na Sveučilištu u Zagrebu i Mostaru (BiH) 

te Veleučilištu u Zagrebu i Mostaru. 

U sustavu mirovinskog osiguranja radim od 2007. i to 3 godine kao član 

Povjerenstva za reviziju nalaza i mišljenja o invalidnosti a 6 mjeseci i 

predsjednica istog Povjerenstva imenovanog od Vlade RH 

2 godine predstavnica RH u Upravnom odboru socijalno-mirovinske 

asocijacije EUMASS, svih zemalja članica EU. 

2 godine načelnica Odjela za medicinsko vještačenje u postupku žalbe 

HZMOa za RH 

Sadašnje zaposlenje: od 1. siječnja 2015. Viši vještak u Zavodu za vještačenje i profesionalnu 

rehabilitaciju 

 

 

   Nada Šikić 

U Zagrebu siječnja 2016. 

 


